Перший вхід в систему дистанційного навчання.
1. Після оброблення анкетних даних Ви отримуєте листа від адміністратору сайту дистанційної освіти.
Лист може попасти в папку СПАМ, тому якщо Вам довго не надходить пароль - перевіряйте і цю папку
також.
У електронному листі Ви отримаєте:
- ім’я користувача
- тимчасовий пароль для входу в систему

Заздалегідь скопіюйте пароль в буфер обміну, щоб потім не набирати його з клавіатури. Далі зайдіть
на сайт дистанційної освіти, набравши адресу в браузері, або просто натиснувши на посилання, яке
знаходиться в самому листі.
2. У вікні LogIn (Вхід) треба ввести Username (Ім’я входу), а в поле Password (Пароль) вставити
заздалегідь скопійований пароль. Після цього натиснути на клавішу Log In (Вхід).

3. Після першого входу система змушує змінити пароль на новий, який буде відомий тільки Вам. Слід
відмітити що Ваш браузер може запропонувати Вам запам’ятати паролі на самому комп’ютері. Якщо
Ви працюєте не за своїм комп’ютером ми не рекомендуємо Вам цього робити.

Для зміни паролю, Вам спочатку необхідно ввести поточний тимчасовий пароль, або скопіювати його
з поштового листа.
Після цього необхідно ввести новий пароль, який до цього необхідно заздалегідь придумати. Система
Moodle, на базі якої працює дистанційний сервер дуже вимоглива до паролів. Кількість символів
повинно бути не менше 8, з яких принаймні одна цифра, і повинен включати великі і малі літери а
також не літеру, наприклад дефіс чи символ нижнього підкреслення.

Після введення паролю, Ви переходите на сторінку з повідомленням успішної або невдалої зміни.
Якщо пароль не вдалося змінити, процедуру необхідно повторити. При успішній зміні, можна
натиснути кнопку "Продовжити", яка направляє Вас на сторінку перегляду Вашого профілю зі
статистикою відвідування.
4. На Вашій сторінці буде відображатися два блоки меню:
- Адміністрування, за допомогою якого Ви можете робити різні налаштування
- Навігація, за допомогою якого Ви переходите на потрібну сторінку
Ви можете завжди перейти на головну сторінку, за допомогою відповідного пункту в панелі навігації.
На цій сторінці відображаються найбільш важливі загальні документи центру а також категорії курсів.

Якщо Ви працюєте не за своїм комп’ютером після закінчення роботи ми рекомендуємо Вам вийти із
сеансу за допомогою відповідної команди.

